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  ُحمَمدٌ ُحمَمدٌ َعلَمِين َعلَمِين 
  )10(احللقة 

  
  بسم اهللا الرمحن الرحيم.

ــداهللا وســلم وبــارك علــى نبينــا صــلى احلمــد هللا رب العــاملني، و  وعلــى آلــه وأصــحابه أمجعــني،  حمم
  اللهم علمنا ما ينفعنا، وزدنا علًما وهًدى وتًقى يا ذا اجلالل واإلكرام.

  مع أمه من الرضاع. -اهللا عليه وسلم صلى- النيبن يعود أفوافقت آمنة 
لشيٍء عظيٍم  إرهاصحيدث حادث عظيم أيًضا هو  معنا شهًرا أو شهرين، وهنا النيبتقول: بقي 

  اهللا عليه وسلم.صلى - حممديف حياة 
  اآلن ست سنوات وأشهر. -اهللا عليه وسلمصلى - النيبعمر 

وأخـوه يلعبـان خلـف خيامنـا وإذا بأخيـه يـأيت  -السـالمو  ةالصـالعليه - حممدتقول حليمة: بينما 
  إيل يشتّد وإذا بالرعِب يف وجهه.

  لك؟ قلت: ما
  فأضجعاه وشقا بطنه. ،قال: أخي القرشي أتى إليه رجالن عليهم ثياب بيض

  وهو منتقع اللون. -اهللا عليه وسلمصلى - النيبفخرجت حليمة وزوجها حىت رأوا 
  بك؟قالوا: ما 

  مث أعاداه كما كان. ،قال: أتى رجالن فشقا بطين
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: الســالمو  الصـالةعليــه -يقـول  ،فيمـا بعــد ُخيربنـا مـا الــذي حـدث -اهللا عليــه وسـلمصـلى - النـيب
ومعهم طسٌت  ،قليبواستخرجا  ،فأضجعاين وشقا صدري ،أتى إيل ملكان عليهم ثياب بيضاء«

وقــالوا: هــذا حــظ الشــيطان  ،مث اســتخرجا منــه مضــغة ، قلــيبفغســال ،مملــوء مبــاء زمــزم ،مــن ذهــبٍ 
  كما كان.  -اهللا عليه وسلمصلى - النيبوأعادوا صدر  ،»منه. مث أعادوه

-  النيب: "واهللا لقد كنت أرى أثر املخيط يف صدر السالمو  الصالةعليه - النيبيقول أنس خادم 
  راحية اليت حتدث اآلن.قبل العمليات اجل ،اهللا عليه وسلم"صلى 

 أيهــاوهــو إرشــاد لنــا مجيًعــا  ،-اهللا عليــه وســلمصــلى - النــيبهــذا اخلــرب هــو مقدمــة عظيمــة حليــاة 
  فقبل أن نتدين ظاهًرا البد أن ُنصلح قلوبنا. ،إذا أردنا أن ننتفع ذا الدين ،اإلخوة

 َوَوَضْعَنا) 1( َصْدَركَ  َلكَ  َنْشَرحْ  مْ أَلَ ﴿ من الداخل -اهللا عليه وسلمصلى - النيببدأ تطهري 
) 5( ُيْسًرا اْلُعْسرِ  َمعَ  فَِإن ) 4( ِذْكَركَ  َلكَ  َورَفـَْعَنا) 3( َظْهَركَ  أَنـَْقضَ  الِذي) 2( ِوْزَركَ  َعْنكَ 

 7( فَاْنَصبْ  فـََرْغتَ  فَِإَذا) 6( ُيْسًرا اْلُعْسرِ  َمعَ  ِإن (كَ  َوِإَلىفَاْرَغبْ  رَب )ورة الشرح][س ،﴾)8.  

وعـاش احليـاة  ،وشـرح صـدره ،ذكـره -وجـلعز -واهللا ما يأ عبٌد بقلبـه للقـرآن وللسـنة إال رفـع اهللا 
  الطيبة يف الدنيا واآلخرة.

 الصـالةعليـه -فيقـول  ،بني لنـا هـذا -السالمو  الصالةعليه - النيبو  ،إذن القضية تبدأ من القلب
فــأي قلــٍب أشــرا ُنكتــت فيــه  ،فــنت علــى القلــوب كاحلصــري عــوًدا عــوًدا عــوًداتُعــرض ال«: الســالمو 

مثــل  علــى أبــيض ،فتكــون علــى قلبــني ،وأي قلــٍب أنكرهــا ُنكتــت فيــه ُنكتــٌة بيضــاء ،ُنكتــٌة ســوداء
كالكـأس -وعلى أسـود مربـادا كـالكوز جمخيًـا  ،الصفا ال تضره فتنة ما دامت السماوات واألرض

فـإذا صـالح القلـوب هـو أول  ،»إال ما ُأشـِرَب مـن هـواه اال يعرف معروفًا وال يُنِكُر منكرً  -مقلوبًا
  ما جيب علينا أن نعتَين به.
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قبـل أن تتهيـأ إىل العلـم؛  ،قبل قراءة القرآن ،قبل احلج ،قبل رمضان ،تودائًما قبل مواسم العبادا
اهللا صـلى -وهلـذا يقـول املصـطفى  ،ضـاءإذا صُلَح هذا القلب صُلَحت سائر األع ،ابدأ من قلبك
وإذا فسدت فسد اجلسد   ،إذا صلحت صلح اجلسد كله ةمضغأال وإن يف اجلسد «عليه وسلم: 

  .»كله؛ إال وهي القلب
  فما أحوجنا إىل أن ُنصِلح قلوبنا قبل أن ُنصلح أجسادنا!

كــن قلبــه حيمــل يف ظــاهره ل صــاحلالــبعض  ،حنــن حباجــة إىل أن يكــون الصــالح للقلــوب ولألبــدان
ويف املقابـل قـد  ،احلسد والغش والكذب والنميمة والزور والبهتـان وال يتـورع عـن انتهـاك حمـارم اهللا

ن أعمــال القلــوب وإصــالح ألكــن بــال شــك  ،جتــد قلبًــا ســليًما مطمئنــا لكنــه يف ظــاهره غــري ســليم
عليه -هري قلبه طبت -عليه وسلماهللا صلى - النيبوهلذا بدأ  ،القلوب أعظم من إصالح األجساد

 الصـالةعليـه أفضـل - النـيبوكـأن هـذا مقدمـة ملـا سـيحدث يف حيـاة  -السالمالة وأمت ص أفضل ال
 الموأمتالس.  

قلقــت حليمــة  -اهللا عليــه وســلمصــلى  النــيبوهــي حادثــة شــق صــدر -بعــد هــذه احلادثــة العظيمــة 
   أهله قبل أن يصيبه شيء.فقال زوجها: نعيده إىل ،من هذا املوقف
  واآلن تعيدونه! ،فقالت أمه: عجًبا! قبل أشهر حتاولون أن يبقى معكم ،فأعادوه إىل أمه

  ونريد أن نعيده إليِك ختوفًا عليه. ،عنا -وجلعز -قالوا: قد قضى اهللا 
  القول. صدقاينأقالت: 

ن ابــين هــذا واهللا إ ،! ال واهللافقالــت: أَوختشــون علــى ابــين هــذا مــن الشــيطان؟ ،فأخرباهــا مباحــدث
واهللا حـني ولـدت بـه رأيـت نـورًا قـد خـرج مـين أضـاءت قصـور بصـرى يف  ،شأن عظـيمسيكون له 
  اهللا عليه وسلم.صلى - النيبحياة  فكان هذا أيًضا إرهاًصا مبقدمات يف ،أرض الشام
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يف كنِف أمه آمنة ليذهب معهـا إىل أخوالـه مـن بـين عـدي بـن  -اهللا عليه وسلمصلى - النيبعاد 
وعـادت  ،ويف عودا من املدينة ماتـت مبكـان يُقـال لـه" األبـواء" فـُدِفَنت هنـاك ،النجار يف املدينة

  اهللا عليه وسلم.صلى - النيبأم أمين ب
فتخطـى القبـور حـىت وصـل إىل  ،بـاألبواء مـر  -اهللا عليـه وسـلمصـلى - النـيبيف صحيح مسلم أن 

فقـــالوا: يـــا رســـول اهللا مـــا  ،وهـــيج َمـــن معـــه بالبكـــاء -اهللا عليـــه وســـلمصـــلى - النـــيبفبكـــى  ،قـــرب
  يُبكيك؟

واســتأذنت هلــا أن أســتغفر هلــا فلــم  ،اســتأذنت هلــا ريب أن أزورهــا فــأذن يل ،هــذا قــرب آمنــة«قــال: 
 َولَـوْ  ِلْلُمْشـرِِكينَ  َيْستَـْغِفُروا َأنْ  آَمُنوا َوالِذينَ  ِللنِبي  َكانَ  َما﴿ وعال:جل -فأنزل اهللا  ،»يُؤذن يل

  اهللا عليه وسلم.صلى - النيبفلم يستغفر هلا  ،]113: [التوبة ﴾قـُْرَبى ُأوِلي َكانُوا
 ، اجلنـةأو والـده البـد أن يكونـوا يف -اهللا عليـه وسـلمصـلى - النـيبالدين ليس فيه واسـطة أـا أم 

ــالمعليــه -وهلــذا إبــراهيم  ــدِ  َال  أَبَــتِ  يَــا﴿كــان يُنــاظره   ،أبــو األنبيــاء كــان والــده يف النــار -الس  تـَْعُب
  فأىب. -وعالجل -وكان يدعوه إىل اهللا  ،]44: [مرمي ﴾الشْيطَانَ  ِإن  الشْيطَانَ 

 َوَال  َمَعَنا ارَْكبْ  بـَُني  يَا﴿ قال:و  ،فأىب -وعالجل -دعا ابنه إىل اهللا  -السالمعليه -وأيًضا نوح 
 َأْمـرِ  ِمـنْ  اْليَــْومَ  َعاِصـمَ  َال  قَـالَ  اْلَمـاءِ  ِمـنَ  يـَْعِصـُمِني َجبَـلٍ  ِإَلى َسآِوي قَالَ  * اْلَكاِفرِينَ  َمعَ  َتُكنْ 
نَـُهَما َوَحالَ  رَِحمَ  َمنْ  ِإال  اللهِ    .]42: [هود ﴾اْلُمْغَرِقينَ  ِمنَ  َفَكانَ  اْلَمْوجُ  بـَيـْ

عبــد  جــّدهوعمــره مثــان ســنوات إىل  -اهللا عليــه وســلمصــلى - النــيبملــا ماتــت آمنــة انتقلــت كفالــة 
فيقــف  ،حــىت يُقــال أن عبــد املطلــب كــان يُفــَرش لــه يف ظــل الكعبــة ،حمبــا لــه جــّدهوكــان  ،املطلــب

 -ه وسـلماهللا عليـصلى - النيبفكان  ،أبناؤه ال يستطيع أحد منهم أن جيلس يف مكانه حىت يأيت



  5Page: 

فُيحــاول أعمامــه أن ُخيرجــوه؛  ،عبــد املطلــب جــّدهوهــو عمــره مثــان ســنوات يــأيت فــيجلس مكــان 
  .شأن عظيمواهللا إن ابين هذا سيكون له  ،: اتركوهجّدهفيقول هلم 

وخمــالطتهم لــه يــرون أن أمــورًا ختتلــف عــن بقيــة  -اهللا عليــه وســلمصــلى -مــن خــالل نظــرهم للنــيب 
وقـد خــاف  ،أوردهـا اإلمـام ابــن إسـحاق يف سـريته رأى رؤيـا عجيبــة غريبـةعبـد املطلـب  ،األطفـال

يقـول عبـد املطلـب: رأيـت أن شـجرة خرجـت مـن األرض  ،وهي رؤيـا عظيمـة ،منها خوفًا عظيًما
ورأيــت أقواًمــا قــد  ،وأن أغصــاا متتــد مــن املشــرق إىل املغــرب ،حــىت طالــت برأســها عنــان الســماء

مل أَر مثله يف مجاله ويف هيئته وإذا جل ش يريدون أن يتعلقوا ا؛ فإذا بر وأقواًما من قري ،تعلقوا ا
  به يكسر ظهورهم ويقتلع أعينهم.

  يقول: فأردت أن أتناول غصًنا فلم يؤَذن يل.
قالـت: إن صـدقت رؤيـاك فسـيخرج مـن  ،نة لريوي عليها هذه الرؤيـاهيف اليوم التايل ذهب إىل كا

  .موالعجتدين له العرب جل صلبك ر 
  ملاذا؟

وأغصـاا مـن املشـرق إىل املغـرب؛ رأى  ،ألنه رأى الشجرة حينما امتدت مـن األرض إىل السـماء
من صلبك تدين له جل فقالت: إن كان كما تقول فسيخرج ر  ،أن العرب والعجم قد سجدوا هلا

  العرب والعجم.
  عبد املطلب َمن كان يتوقع؟

  اهللا عليه وسلم.صلى - النيبالب عم كان يتوقع هذا األمر البنه أيب ط
و مثـان أ-وعمره تسـع سـنوات  -وسلماهللا عليه صلى - النيبملا هلك عبد املطلب انتقلت كفالة 

  أيب طالب. عّمهإىل  -سنوات
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  ملاذا؟
  أول هذا الوصايا: حملبة عبد املطلب أليب طالب.

وهــو أخــو  عّمــهفكــان هــو  ،وة أشــقاءواألمــر الثــاين وهــو األهــم: أن أبــا طالــب وعبــد اهللا هــم إخــ
  .السالم وأمت  الصالةعليه أفضل -فكان يرتىب يف كنف أيب طالب  ،والده الشقيق

أبــو  عّمــهوهــو  ،الشــقيق احملــب الــرحيم بــه عّمــهإىل  -اهللا عليــه وســلمصــلى - النــيبانتقلــت كفالــة 
 النـيبيف احلـديث الصـحيح أن  وقبل أن حتـدث عـن خـربه: ،خربه خرب عظيمجل وهذا الر  ،طالب

- النــيبفــدنت مــن  ،كــان مــع صــحابته فــرأى امــراة مل يعرفهــا الصــحابة  -اهللا عليــه وســلمصــلى -
مـــا «قـــال:  ،-اهللا عليـــه وســـلمصـــلى - فـــإذا ـــا فاطمـــة ابنـــة رســـول اهللا -اهللا عليـــه وســـلمصـــلى 

  .»أخرجِك من بيتكِ 
  بيت أترحم على ميتهم.خرجُت إىل أهل هذا ال ،قالت: يا رسول اهللا

  .»هل بلغِت معهم القبور؟«قال: 
  قالت: أىن يل أن أبلغ القبور وقد مسعتك تقول ما تقول.

  .»واهللا لئن بلغِتها مل تردِك اجلنة حىت يُدركها جد أبيكِ «قال: 
 يبفأخذ العلماء أيًضا أن جدى - النمل ميت على اإلسالم. -اهللا عليه وسلمصل  

  وعلى آله وأصحابه أمجعني. حممداهللا وسلم وبارك على نبينا ى صل و 


